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Quais são Quais são as as metas metas no no 
tratamento tratamento do do câncer câncer ??

• cura

• aumento de sobrevida

• qualidade de vida



Armas terapêuticas contra o Câncer

• Cirurgia
• Radioterapia
• Quimioterapia
• Hormonioterapia
• Imunoterapia
• Outros

– terapia gênica

– medicina alternativa



IDENTIFICAÇÃO DE NEOPLASIAS SÓLIDAS
história / exame físico

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA           
exames complementares

CONFIRMAÇÃO ANATOMOPATOLÓGICA  
biópsia

ESTADIAMENTO
TNM

• NEOADJUVANTE
• pré-op.

• ADJUVANTE
• pós-op.

QT / RT/ IMUNO / HT

TRATAMENTO
PRIMÁRIO

Curativo x Paliativo

TRATAMENTO DE
RECORRÊNCIA E
METÁSTASES
Cirurgia / QT / RT

TRATAMENTO  

Etapas da Abordagem Etapas da Abordagem OncolOncolóógicagica



Tipos de Biópsia

• Excisional

• Incisional

• Biópsia por agulha grossa (“Tru-cut”)

• Punção aspirativa por agulha fina

• Biópsia por congelação



Tipos de Biópsia

Excisional

• Retirada completa de um nódulo

• Não deve comprometer o planejamento da 

cirurgia definitiva



Tipos de Biópsia

Incisional

• Retirada a “céu aberto” de um fragmento 

de uma massa tumoral

• Cuidados com incisão, hemostasia e 

assepsia









Tipos de Biópsia

Punção com agulha grossa

• Ambulatorial

• Menor contaminação





Tipos de Biópsia

Punção com agulha fina

• Diagnóstico citológico

• Nódulos tireoideanos e linfonodos

Congelação



O que O que éé o estadiamento e qual o estadiamento e qual 
sua importância ?sua importância ?

• Classificação da neoplasia

• Nortear o tratamento

• Estimar o prognóstico

• Comparar resultados



Estadiamento TNM

• T - Tumor

• N - LinfoNodo

• M - Metástase

• cTNM - “clinical”

• sTNM - “surgical”

• pTNM - “pathologic”

• yTNM – após Rxt/Qt

• rTNM - “recurrence”

• aTNM - “autopsy”



Hospital A. C. Camargo
Câncer coloretal - 475 pacientes

1990 – 2000



Quais são as vias de Quais são as vias de 
disseminadisseminaçção do câncer ?ão do câncer ?



CÂNCER 
Vias de Disseminação

• Linfática
• Hematogênica
• Continuidade
• Contigüidade
• Implantes



Disseminação por via linfática





Disseminação por via hematogênica



Disseminação por continuidade



Disseminação por contigüidade



Disseminação por implantes



Avanços em cirurgia oncológica -estadiamento

Biópsia do linfonodo sentinela



Tratamento

• Tratamento curativo

• Tratamento adjuvante

• Tratamento neoadjuvante

• Tratamento paliativo

• Abordagens profiláticas

Conceitos Fundamentais



Tratamento

• Visa a erradicação da doença: cura

• Tumores sólidos: remoção macroscópica 

e microscópica da doença

• Papel importante da cirurgia

Tratamento curativo



Tratamento

• Indicado após a remoção macroscópica e 

microscópica por cirurgia

• Tratar doença microscópica residual

• Objetivo: diminuir o risco de recaída

Tratamento adjuvante



Tratamento

• Indicado antes da remoção macroscópica 

e microscópica por cirurgia

• Objetivo: diminuir o risco de recaída e 

facilitar a cirurgia

Tratamento neoadjuvante



Tratamento

• Indicado quando não é possível a remoção 

macroscópica e microscópica da doença

• Objetivo: aliviar sintomas; melhorar a 

qualidade de vida; aumentar o tempo de 

sobrevida (??)

Tratamento paliativo



Tipos de Cirurgia

• (1) Cirurgia Radical (Curativa)

• remoção completa do tumor com margem adequada 

(macroscópica e microscópica), associada a remoção 

da área de drenagem linfática locorregional, quando  

indicada



Princípios da Cirurgia Oncológica

• “Assepsia” oncológica

• Cuidados técnicos (manuseio, hemostasia)

• Ressecção “ en bloc ”
– ressecção em monobloco do tumor + parte ou a 

totalidade de um ou mais órgãos, e/ou estruturas, q ue 
se pressupõe macroscopicamente comprometidas, 
sem violar os planos contiguos ao tumor.

• Margem de ressecção



















Tipos de Cirurgia

• (2) Cirurgia Radical Ampliada

Além da cirurgia clássica, remove-se , em monobloco ,

parte ou a totalidade de um ou mais órgãos, e/ou 

estruturas, que se pressupõe macroscopicamente 

comprometidas pelo tumor.











Câncer de cCâncer de c óólon localmente avanlon localmente avan ççadoado

TC EDA



Câncer de cCâncer de c óólon localmente avanlon localmente avan ççadoado



Câncer de cCâncer de c óólon localmente avanlon localmente avan ççadoado



Câncer de cCâncer de c óólon localmente avanlon localmente avan ççadoado



Tratamento

• Analisar os fatores prognósticos

Tratamento adjuvante
Quando indicar ?



Prognóstico:

Possíveis desfechos de uma doença e a 

freqüência em que se espera que ocorram.

Desfechos:

Complicações, recidivas, óbito.

Laupacis A, et al. Users Guides to the Medical Literature. JAMA 1994; 272: 234-7 

Fatores prognósticos



Fatores prognósticos:

Características que podem predizer a ocorrência e a  

freqüência dos desfechos da doença.

Tipos:

Demográficas (raça), relacionadas ao hospedeiro 

(comorbidades), relacionadas à doença (tipo histológ ico, 

marcadores moleculares), relacionadas ao tratamento .

Laupacis A, et al. Users Guides to the Medical Literature. JAMA 1994; 272: 234-7 

Fatores prognósticos



Tratamento

• Doença localmente avançada (ressecção 
duvidosa)

• Diminuir as complicações do tratamento 
pós-operatório

• Preservação funcional

• Teste de sensibilidade “in vivo”

Tratamento neoadjuvante
Quando indicar ?



Tratamento

CÂNCER DE RETO
RADIOQUIMIOTERAPIA PRÉ-

OPERATÓRIA

Sauer R, et al. N Engl J Med 2004; 351: 1731-40



Quimioterapia neoadjuvante em SPM

Exemplo de resposta parcial após quimioterapia neoa djuvante

195 mm 4 ciclos de QT 65 mm



Quimioterapia neoadjuvante em SPM

Resultados
Tipos de cirurgias

5 ressecções com margens adequadas



Quimioterapia neoadjuvante em SPM

Exemplo de progressão de doença após quimioterapia neoadjuvante

80 mm 115 mm2 ciclos de QT



Tratamento

• Priorizar a qualidade de vida

• Alívio de sintomas

• Simplicidade X radicalidade

Tratamento paliativo







Câncer de cCâncer de c óólon lon metastmetast ááticotico

67 anos, sexo feminino
Recidiva de tumor de cólon em parede + metástases hepáticas



Câncer de cCâncer de c óólon lon metastmetast ááticotico

67 anos, sexo feminino
Recidiva de tumor de cólon em parede + metástases hepáticas
Tumor infectado



Câncer colorretal metastático

Taxas atuais de sobrevida com Qt sistêmica

Meyerhardt JA, Meyer RJ. N Engl J Med 2005; 352: 476-8 7











Tipos de Cirurgia

• (4) Cirurgia das Metástases

– Curativa

• tumor primário controlado

• ressecção completa da(s) metástase(s)

– Paliativa

• melhorar sintomas





Tipos de Cirurgia

• (6) Cirurgia profilática

• Polipose adenomatosa familiar (APC)

• Câncer gástrico hereditário (E-caderina)

• Câncer de mama hereditário (BRCA1, BRCA2)

• Outras síndromes hereditárias



Polipose Adenomatosa Familiar

Polipose adenomatosa familiar



Reconstruções vasculares e microcirúrgicas

Abordagens multidisciplinares

































OBRIGADO!


